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Bestyrelsens beretning for 2019 
 
2019 har på mange måder været et turbulent år 

for SGK, vi havde i løbet af året en meget flot 

bane, der stod knivskarpt, og med greens der var 

helt på toppen, og vi havde sent på året igen 

rekordstore regnmængder, der gjorde de våde 

dele af banen til en filial af vadehavet.  

Året bød fra start også på ny formand og til sidst 

behov for ny Cafe-forpagter, da Keld valgte at 

afbryde samarbejdet.  

Der er igangværende kontraktforhandlinger med 

vores nye cafeforpagter, som vi snart kan 

offentliggøre for Jer. Denne vil snarest muligt 

bringe sig på plads, og forhåbentlig med succes 

være et omdrejningspunkt for mange aktiviteter i 

golfklubben i lang tid fremover. 

Vi har kæmpet videre med ny kontrakt på banen 

og med de kommunale tilskud og virkningerne 

heraf, begge disse punkter adresseres via andre 

punkter på dagsordenen. 

Der har, som noget nyt, været koordinerede 

møder med Frederikshavn og Hvide Klit omkring 

de kommunale tilskudsordninger, ingen fælles 

indsats, da vores situationer trods alt var noget 

forskellige. Der var dog en god tone og 

interessante snakke, så fremtidige fælles tiltag er 

bestemt ikke umulige. 

Der planlagt nye maskiner til greenkeeperne, jf. 

de ønsker de og baneudvalget har fremlagt. 

Der er startet en støtteforening, der giver nogle 

nye muligheder for moms-refusion, og som direkte 

følge af bidragene, en ny golfbil til udlejning. 

Jørn, der har siddet i bestyrelsen længst af alle, 

senest som næstformand, har valgt at takke af for 

denne gang, vi vil på klubbens vegne sige tak for 

indsatsen ikke mindst for din vilje til altid at holde 

fast når nogen var på vej ud af en tangent, og for 

at dele din store viden – den kommer vi måske til 

fortsat at trække på, selv om du ikke længere er 

en del af bestyrelsen.  

Dette levner jo en plads i bestyrelsen, så hvis du 

er interesseret i bestyrelsesarbejde er det bare at 

melde sig på banen, og stille op. 

Klubbens turneringshold har deltaget i flere 

rækker med blandede resultater, der er lidt mørke 

skyer for det nye år omkring turneringsgolfen, da 

vores Super Veteranhold ikke ønsker at deltage 

da deres pulje involverer al for megen 

rejseaktivitet, og vores Damehold ser ud til at 

have problemer med at rekruttere 

turneringsspillere på rette niveau – Bestyrelsen 

lader muligheden for at holdet selv skaffer 

forstærkning få en chance mere, og lader 
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tilmeldingen stå åben indtil videre. Der er en del 

regionsgolfhold tilmeldt, men ikke i alle rækker, da 

der også her er svært at rekruttere primært 

holdkaptajner. 

Klubbens personale har traditionen tro gjort en 

kæmpe indsats, og de får ros fra næsten alle 

sider, internt som eksternt. De skal også have en 

stor tak fra bestyrelsens side, de gør det 

fantastisk. Der har været lidt udskiftning hos 

greenkeeperne, noget mere koordineret end 

andet – men de forventer at stille et godt hold når 

sæsonen igen tager fart.  

Rigtigt mange bruger lidt eller meget af deres fritid 

til at hjælpe i golfklubben, og det er en absolut 

forudsætning for at klubben kan fungere, med et 

fornuftigt aktivitetsniveau. Stor tak for alle bidrag. 

Som et nyt tiltag i år har der også været hjælp fra 

frivillige, til det primære arbejde på banen, det har 

været en succes, også tak til dem der har stillet op 

til denne opgave.  

En stor del af klubbens økonomiske fundament 

kommer fra vores trofaste sponsorer – igen i år 

har sponsorudvalget, med god hjælp fra Inge, 

klaret at skaffe de budgetterede sponsorindtægter 

i hus, både tak for dette arbejde og ikke mindst 

tak til Sponsorerne, der velvilligt støtter vores 

klub. Ikke mindst netværket har stor succes, der 

har været mange fine arrangementer både med 

oplysende og social karakter, foruden den 

primære funktion, at give en mulighed for at kunne 

danne netværk med øvrige sponsorer. 

Vores økonomi er selvsagt stram, med de vilkår 

der er, faldende medlemstal, faldende tilskud mv, 

men med Else’s stramme styring og mådehold 

hos bestyrelse og medarbejdere, er det igen 

lykkedes at komme ud med et ”sort nul”, og udsigt 

til at de yderligere stramninger, der er på vej, ikke 

vil få kontingentet til at eksplodere. 

SGN var i løbet af året rystet, da nogle klubber 

ønskede at omdefinere ordningen, den sag kører 

endnu.  

Omkring 4golf ordningen, er det aftalt at den kører 

videre, der var på tale at udvide kredsen med en 

enkelt klub, men det blev i første omgang ikke 

vedtaget. 

Som sædvanligt er der indkommet en række del-

beretninger fra de enkelte udvalg: 

Turneringsudvalgets beretning for 2019 

Sæsonen startede flot med 92 deltagere til 

åbningsturneringen den 6/4-19. 

I løbet af sæsonen 2019 har vi afholdt seks 

turneringer med afslutningsturneringen som 

rosinen i pølseenden den 26/10-19. 

Vi var så uheldige at måtte aflyse Sæby 

bogholderi og regnskabs turnering pga. regn og 

det var ikke muligt at finde et nyt tidspunkt, men 

de har lovet at vende stærkt tilbage i den nye 

sæson, hvor turneringen er fastsat til 2. august 

2020. 

Ud over Sæby bogholderi og regnskab, er vi også 

nødt til at nævne de andre turneringssponsorer 

som er trofaste støtter af vores klub: Sparekassen 

Vendsyssel, MR-Sæby, Trafikcenter Sæby Syd, 

Spar Nord, og A/S Sæby fiskeindustri. Uden dem, 

var det umuligt at afholde turneringer i det regi, 

som vi gør nu. 

I 2019 kom der ovenikøbet en ”ny i klassen”, 

nemlig Norhvin som var sponsor for 

pinsemorgenturneringen. Vi håber naturligvis at 

Norhvin har lyst til at være med igen i år. 

Og så glæder vi os ellers bare til at sæsonen 

starter og til at se mange af jer til nogle gode 

golfdage i Sæby golfklub. 

 

Baneudvalg. 

Vi havde en relativ mild vinter dog uden en masse 

sne og frost, hvilket gjorde at banen stod relativt 

godt, men noget fugtig, i marts måned.  

Der var ikke en masse sneskimmel i vore greens 

men vi slap ikke helt for svampeangreb. Dette så 

en overgang alvorligt ud men efter en ca. 3 uger 

fik greenkeeperne heldigvis has på det. Der blev 

hentet assistance hos en konsulent fra DGU. 

Herefter blev det besluttet at efterså greens et par 

gange ekstra hvert år for netop at styrke græsset, 

og gøre det mere modstandsdygtigt over for 

svampeangreb i fremtiden. Efter at 

greenkeeperne var ekstra over greens, ekstra 
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dressning, prikling og vertikalskæring har de stået 

rigtigt flot. Keeperne har i den forløbne sæson fået 

meget ros for vore greens. 

Vi har i det forløbne år haft nogle arbejdsdage 

hvor det mest har stået på fældning, udtynding og 

generelt oprydning i vores bevoksning. Stor tak til 

dem der melder sig gang på gang til disse ting. 

Der er lavet nyt indspilsområde ved par 3 banen 

som vi regner med kan tages i brug i løbet af 

foråret. Dette har i længere tid været et stort 

ønske blandt vore medlemmer og træner. 

Venstre greenbunker på hul 8 er blevet renoveret 

og ændret. Dette arbejde gøres helt færdigt tidligt 

forår. Dette gør det nemmere at komme omkring 

bunkeren med klipperen. 

Der er påbegyndt renovering og sikring af broerne 

langs åen.  

En meget stor hjælp i år har været de frivillige, der 

har meldt sig til at klippe fairways. De har gjort et 

flot stykke arbejde, og netop dette har gjort, at der 

er frigjort mere tid til greenkeeperne, som så har 

helliget sig andre opgaver på banen. Skulle der 

være flere der har lyst til at hjælpe, er al hjælp 

velkomment. 

Der er i vinter indkøbt ny traktor og roughklipper. 

Det er en tiltrængt fornyelse af maskinparken for 

at sikre at banen får den bedste pleje. 

Vejret har været det helt store problem i løbet af 

sæsonen. Vi som troede at 2017 skulle være det 

vådeste år for golfklubben, måtte revidere vores 

opfattelse.  

Vi har i kortere perioder haft lukket banen på 

grund af regn, men har dog, takket være det store 

drænarbejde, kunnet spille det meste af året.  

Der er, ved kommunens hjælp, foretaget en 

oprensning af åen. Dette har også været en af 

årsagerne til at det har været muligt at spille. 

Kommunen har yderligere betalt for reetablering 

af sugespids til vores vandingsanlæg. 

Husudvalg: 
 
I løbet af 2019 har der været almindelig oprydning 
og vedligehold af klubhuset. Til næste år, trænger 

det udvendige til en tur, specielt gavlen ud mod 
parkeringspladsen, så her håber vi på at kunne 
trække på de frivillige kræfter til at få shinet lidt op.  
 
Indvendigt i klubhuset har vi også et ønske om at 
foretage nogle forbedringer, herunder at kunne 
sammenlægge sekretariatet med Jakobs 
golfshop. Vi har ansøg Frederikshavn Kommunes 
Anlægspulje om midler til projektet og ultimo 
januar fået tilsagn om kr. 50.000 hertil.  
  
Banekontroludvalg: 
 
I løbet af 2019 har en fast stab af frivillige igen 
sørget for at afviklingen af kontrol på banen har 
forløbet fint. Mange 2-bolde i weekenderne gør at 
spillet indimellem ikke forløber helt så optimalt 
som vi kunne ønske os, og vi vil derfor gerne 
opfordre til at alle medlemmer i højere grad sørger 
for at melde sig ind på eksisterende bolde, så vi 
får langt flere 4-bolde på banen. Dette vil være til 
gavn for os alle sammen – både greenfee-spillere 
og klubbens egne medlemmer!  
 
I forhold til parkering langs Sæbygårdvej er der nu 
opsat skilte, hvor vi henstiller til at parkering er 
forbudt! Der er farlig trafik på denne vej, og 
parkerede biler langs vejen gør trafiksituationen 
uoverskuelig for bilister og spillere som passerer 
vejen til klubhuset, og derfor må vi henstille til at 
parkeringspladsen ved laden benyttes af alle 
medlemmer. Det gælder også, selvom man ”bare 
lige” skal slå en spand bolde på driving range, 
eller hvis man skal afhente børn eller ægtefæller. 
 
 
Begynderudvalg 

Der var i 2019 3 opstarter af nye hold for 

begyndere ved sæsonens start, derudover var der 

i løbet af sommeren enkelte der startede op uden 

et hold. De nye medlemmer gennemløb, ganske 

som sædvanligt, de kendte skridt: Træning, Par-3 

spil, Regelundervisning og –prøve, samt 

introduktion til stor bane via Kaninturneringen. 

Ca. 30 personer kom igennem dette forløb, og det 

er det mindste antal vi kan klare os med, såfremt 

vi ikke skal opleve al for stor medlemsnedgang. 

Der har året igennem været fint fremmøde til alle 

aktiviteterne. Enkelte er nået frem til fuld 

banetilladelse og har deltaget i klubturneringer, vi 

håber dem der er knap så langt, melder sig under 

fanerne, når den nye Kaninturnering starter til 

foråret. 
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Der har været nogle hændelser, hvor vi har været 

nødt til at igangsætte specielle tiltag når nye 

golfere opdagede hvor lang den store bane reelt 

er, nye tiltag vil blive igangsat for 2020, bl.a. vil vi 

spille kaninmatcher fra Blå/Rød. 

Hele det frivillige hold har klaret sæsonen med 

bravur, og heldigvis er hele holdet klar til at tage 

en tørn mere til næste sæson. I 2020 kan vi 

måske (forhåbentligt) vente en større tilgang på 

grund af de nye tiltag omkring rekruttering – så 

det er meget muligt at der bliver behov for flere 

faddere både til kaniner og til Par-3 spillere, 

henvend jer endeligt til udvalget hvis i er 

interesserede i at bidrage her. 

 

Juniorudvalg 

I juniorafdelingen har vi haft et fint deltagerantallet 

til træningsholdet. Vi har haft 24 juniorer og 19 

ung seniorer hvilket er en fremgang på 8 stk. ifht. 

2018. Vi har igen i år delt vores trænings tid i 2 

hold – et hold med spilopperne fra ca. 5 til 10 år 

og et hold med tigerne fra ca. 11 til 22 år. På par 3 

medlemmerne er vi gået tilbage fra i 2018 at have 

161 medlemmer til at vi nu er nede på 123 

medlemmer – her opfordre vi jer alle til at tage 

jeres børn, børnebørn, nevøer og niecer med op 

prøve at spille på par3 banen – dette er en vigtig 

vej ind på træningsholdene og et 

årsmedlemsskab koster kun omkring en 

100kr.seddel.  

Alt i alt har vi haft god tilslutning til 

juniorafdelingen. Vi har, både mandag og torsdag 

haft delt juniorerne op i 2 grupper som træner 

efter hinanden, dette er nu tredie år vi har gjort 

dette og vi har haft så stor succes med at 

fastholde vores unger at vi har fået tildelt ekstra 

timer af bestyrelsen således vi også om 

mandagen kan kører 2 fulde holdtimer. I 

overgangen mellem de 2 trænings tider ind i 

mellem lavet sjove øvelser for ungerne, det kunne 

være rundgolf, golf stafet eller lignende hvilket 

tager lidt plads oppe på Driving Range mens det 

pågår. Her har I alle været søde til at hjælpe med 

at give plads, således vi har kunnet lykkes med 

det – mange tak for det.  

Vi har været ude og spille kredsturneringerne med 

10-15 unge mennesker hver gang. Vi haft dem 

uden banetilladelse med ude og spille en short 

Course turnering – de medlemmer som har hcp 

54-36 har spillet i 9 hulsturneringen, her er det 

vær at noterer at holdet her består ligeligt af både 

drenge og piger. Og så er der rykket 3 drenge op i 

JDT turneringen således vi i alt har vi haft 4 

juniorer ude og spille denne individuelle turnering 

for alle dem med hcp 36 og ned af. Det er fedt at 

vores holdstørrelse også i år matcher både 

Hjørring og Frederikshavn i antal fordi vi altid har 

ligget lidt i skyggen af de 2 klubber ifht. 

ungdomsafdelingens størrelse. Vi har klaret sig 

godt i både short course konkurrencen, 

holdkonkurrencerne for 9 og 18 huller samt den 

individuelle konkurrence i JDT. I JDT endda så 

meget at 2 af vores spillere kvalificerede sig til 

SUPERGOLF i efterårsferien.  

I august kunne vi igen i år stille 3 drenge til og 1 

pige til årgangsmesterskaberne således vi kunne 

kåre en juniordrengemester mest vores kvindelige 

islæt kæmpede med om klubmesterskaberne og 

hun har også i flere år været indlemmet i 

kvindernes elitetrup. Hos drengene er en af vores 

spiller blevet rykket op i elitetruppen og har her 

fået sin debut på 2.holdet i udekampen mod 

Brønderslev. Vi håber i de kommende år at kunne 

føde både eliteholdene, Regionsholdene, 

rækkerne i årgangs- og klubmesterskaberne med 

de unge talenter. 

Igen i år har, Mette Fabricius, Thomas Winter 

Larsen, Kristoffer Østergaard og Per Åke Poulsen, 

som en del af juniorudvalget, gjort en kæmpe 

indsats, og det samme har forældrene som har 

stillet op både som chauffører, faddere, hjælpere 

osv. Det er voldsomt glædeligt at rigtigt mange af 

jer altid bliver under træningen og kigger med – 

klar til at gå med på par3 banen – det giver en 

god stemning under træningen – I er bare altid 

klar når vi har brug for det – tak til jer alle.  

  Vi glæder os til en ny sæson, med fuld fart på, 

gas, spas og stor golf-udvikling hos de enkelte 

spillere. Fremad, sammen mod landsholdet, 

Made-in-Denmark og EUROPA-TOUR’en . 
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Sponsorudvalget 2019 

2019 er afsluttet, og igen i år kan vi melde om stor 

succes fra vores sponsorudvalg. Vi afholder vores 

Sæby Golfklubs netværksmøder 10 gange om 

året, her mødes erhvervsdrivende fra Sæby og 

omegn for at netværke, og er du sponsor i vores 

golfklub og endnu ikke har deltaget, så kan vi kun 

varmt anbefale, at din virksomhed deltager, vi får 

altså snakket godt og grundigt på kryds og tværs 

af brancher – OG vores sponsorer er vilde med 

det – og bedst af alt handler meget internt og 

giver gode råd til kolleger i brancherne, det er så 

vigtigt med disse møder, der får os alle lidt tættere 

på hinanden – og ikke mindst kommer vores 

golfklub – meget tættere på vores sponsorer. Inge 

er rigtig langt med genforhandlinger af sponsorer 

for 2020, og mange af de eksisterende sponsorer 

udtaler, at uden vores netværksforum, ja så ville 

de ikke ligge så meget energi i vores klub, så vi 

fortsætter med at dyrke det for fuld styrke i 2020, 

hvor vi næsten har hele programmet på plads. 

Hvis du kunne have interesse i at deltage i disse 

møder, så er du velkommen som gæst en enkelt 

gang, og ellers tager vi altid godt imod 

virksomheder der ønsker at sponsorere os – man 

kan sige – skal du fremad i Sæby – så starter dine 

handler i vores golfklub.  

Sidst vil jeg sende en stor tak for året 2019 til alle 

vores sponsorer og ikke mindst vores fantastiske 

Inge, der som altid håndtere vores sekretariat 

med et smil og godt humør – det smitter af på alle 

– ikke mindst vores sponsorer. 

Sportsudvalget. 

Fra sportsudvalget skal der lyde en stor tak til 

Jacob Borregaard, der endnu en gang ydede en 

stor indsats for at få vores elitespillere op i gear. 

Vores dameelite var rykket op i 3. div. Og vi 

kendte ikke helt til niveauet her, men vi havde 

som mål at de skulle vinde rækken, dette 

lykkedes med 3 sejre og et enkelt nederlag i den 

sidste match, der ikke havde nogen betydning, så 

vi fik sendt vores piger ud i oprykningsspil, dette 

endte dog ikke med en oprykning, men der er altid 

meget at lære fra disse spændende matcher. 

På herresiden var vi fra sæsonstart godt klar over, 

at vi ville få det svært, ikke mindst i 2 div. hvor 

vores modstandere, mest af alt består af virkelig 

gode unge golfspillere – og vi må erkende at 

alderen er ved at indhente mange af vores 1 holds 

spillere. Så vi brugte 2019 på at få et par af vores 

spændende juniorer ind over elitetruppen, for på 

den måde at gøre dem klar til 2020. Som ventet 

kom vi i menneske hænder og vandt ikke en kamp 

i året, dette er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, da 

vi normalt plejer at hive gode sejre hjem på vores 

hjemmebane, men selv her måtte vi sande at 

modstanderne var for stærke. 

Begge trupper gør så småt klar til sæsonen 2020 

– skulle du gå rundt med en drøm om, at gøre 

noget mere seriøst ved din golf, ja så er 

elitetruppen en god mulighed for dette, tag kontakt 

til Jacob Borregaard, så skal han hjælpe dig på 

vej.  

 

Fremadrettet 

I det nye år ser vi frem til at de sidste afklaringer 

vedr. ny kontrakt og ny forpagtning af Cafe vil 

være på plads og give lidt ro på bagsmækken. 

Vi har desuden store forventninger til det nye 

Rekrutteringsudvalg, der i samarbejde med DGU 

vil prøve at intensivere arbejdet med at rekruttere 

nye golfere til Sæby Golfklub. Der er gode 

erfaringer fra lignede kampagner gennemført 

sidste år i en række klubber. 

Fra bestyrelsens ønskes alle medlemmer, 

sponsorer og personale et godt Golf-2020 på 

bane og i klubben. 

 

På bestyrelsens vegne 

Flemming Sørensen 

Formand 
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Keepers corner 

Af chefkeeper Jens Bjerregaard 

Vinteren går sin gang på golfbanen. Der vil snarest blive lavet et sivdrænsprojekt overfor starterhuset, hvor 

de store granner er blevet fældet, da det nuværende siveanlæg var blevet så fyldt med rødder, at det ikke 

længere kunne repareres.  

Ellers bliver der plejet med lidt vintergødning på greens og forgreens i håbet om at holde svampetrykket så 

langt nede som muligt. I øvrigt vil der blive lavet forskellige fælde- og oprydningsopgaver på banen, og håber 

snart at vi kan få mulighed for at blive flere hænder til, så vi kan begynde at få gennemført nogle af vores 

bunkerprojekter – så de er klar til sæsonstart.  

Til den kommende sæson skal vi hyre nyt personale ind. Vi søger personale med maskinkendskab – både til 

at klippe i det daglige, men det er en fordel med lidt kendskab til reparationer af maskinerne. Kender du én 

der går rundt med disse kvalifikationer er vedkommende velkommen til at henvende sig.  

Ansættelsen er tidsbestemt ift. golfsæsonen. Løn og vilkår efter gældende overenskomst.  

Jeg er netop hjemvendt fra tur i Scotland og England gennem Dansk Greenkeeperforening for at få noget 

erfaringsudveksling og besøg på Europas største golfmesse i Harrogate (UK). Her fik vi at se hvad der sker 

indenfor golfbranchens udvikling indenfor maskiner, gødning og baneudstyr. Der blev også tid til et par 

runder golf, hvor vi bl.a. så baner med en betydelig bedre økonomi end Sæby, men også nogle på samme 

niveau – dog med nogle flere greenfeeindtægter. Spændende og lærerigt.  

Området ved indspilsgreenen – før og efter                     Fra studietur i UK/Scotland 
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Generalforsamling 2020 

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 12. marts 2020  

kl. 19.00 i klubhuset 

Vandløsvej 50, 9300  Sæby. 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
4. Fastlæggelse af medlemskontingenter 
5. Tilkendegivelse: Underskrift på lejekontrakt  
6. Forslagsbehandling.  
7. Valg af bestyrelse samt suppleanter for denne iflg. § 11 
8. Valg af 2 revisorer 
9. Eventuelt 
 

 

På valg til bestyrelse er Jørn Sivertsen, Kim Bæk & Else Steen. 

Kim & Else genopstiller.  

                                                            

                                                           Bestyrelsen 
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Slut med Sæby Golf Café   
 

Efter 10 år med Keld i caféen er vi nu nået til vejs ende. Tak til Keld for alt hvad han har bidraget med af højt 

humør og god forplejning af vådt og tørt.  

Heldigvis får vi ham stadig at se indimellem, - da Norhvin lyder til at fastholde sit sponsorat til Pinsemorgen-

turneringen, og så er han jo heller ikke længere væk end et besøg i byens nye vin-location i Grønnegade. 

Derudover er Keld en dygtig golfspiller på par3-banen, - det håber vi også han fortsætter med, hvis han da 

ikke ligefrem får så god tid at han vil etablere sig som golfspiller sådan helt for alvor.  

Vi ønsker ham alle held og lykke i hans fremtidige job hos Verisure og endnu engang TAK for tiden   

 

           Fra Golferen 82, December 2009 

 

 

 

 

Vi er i fuld gang med  

forhandlinger med en ny 

forpagter til caféen, som  

vi glæder os til at  

præsentere for Jer.  

 

Desværre kan vi ikke endnu 

løfte sløret for mere. 
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Valg af nyt bestyrelsesmedlem  

 

Klubben skal have et nyt bestyrelsesmedlem som erstatning for mig, Jørn Sivertsen, da jeg efter eget valg 

stopper, efter cirka 11 år på posten. Jeg vælger at sige stop, mest på grund af mit helbred, men det er vel 

også ved at være tiden til, at der kommer nye friske kræfter til.  

Der er sket rigtig mange ting i min tid i bestyrelsen, heldigvis mest af det gode.  

Jeg synes, vi har en fantastisk forening, men vi skal hele tiden huske på, at hjælpe hinanden, hjælpe nye 

medlemmer i vores klub, hjælpe personalet med at give dem videst mulig omfang til at gøre deres arbejde, 

også selvom det kræver, at vi alle giver et nap med. Og til sidst så husk, at tager du dit gode humør med i 

klubben, så møder du også en masse smil og godt humør. 

Der skal også sendes en tanke til alle I medlemmer, som har været med til at gøre de fleste dage i 

golfklubben til en fornøjelse. Det er imponerende, hvor mange der er parate til at yde en frivillig indsats, når 

vi har haft brug for det. 

Jeg vil gerne takke alle, som jeg har siddet i bestyrelsen sammen med igennem de mange år. Også en 

kæmpe tak til klubbens personale, som altid har været til stor hjælp for mig som bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen. Har du ønske om, at påvirke et bestemt 

emne/område i klubben, så kan få du muligheden for det. 

Har du lyst til at komme ind i bestyrelsen med mulighed for at give din mening til kende, så tag fat i Flemming 

Sørensen, som er formand i klubben, eller kontakt en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, de vil alle kunne 

komme med svar på dine ubesvarede spørgsmål. 

 

/ Jørn Sivertsen  
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Besøg fra DGU  

 

  

 

  

 

Banestrategi 

Vores 2 greenkeepere 

Jan og Jens er i gang 

med et forslag til en 

kommende banestrategi. 

I december havde de 

besøg af banekonsulent 

Thomas Jepsen fra DGU 

til at komme med sine 

besyv i projektet.  

Spændende   

 

Rekrutteringsudvalg 

Vi er blandt én af 20 klubber som DGU har valgt 

at samarbejde med i 2020 om et særligt 

rekrutteringsprojekt, hvor vi i et nyt udvalg vil 

fokusere på at tiltrække nye medlemmer – i tæt 

samarbejde med begynderudvalget og DGU.  

Ud over fantastiske ildsjæle blandt frivillige kræfter 

er Jakob og Inge koblet på, og vi får også 

professionel hjælp fra Carmé.  

Til hjælp med projektet har vi ultimo 2019 fået  

kr. 25.000 i støtte fra DGI’s idrætspulje. Midler 

som vi bl.a. skal anvende til markedsføringen af 

de nye tiltag.  

Vi lover Jer I bliver løbende orienteret, og som 

altid må I gerne hjælpe med at tænke i at få nye 

potentielle medlemmer introduceret for denne 

fantastiske klub og sport   
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Smukke solopgange  
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(Snart) klar til sæsonstart…  

 

Det har været en lang stille vinter, og i personalegruppen glæder vi os til at skulle i gang igen. Så nu venter vi 

gladelig på foråret mens vi forbereder sæsonstarten   

Sekretariatets åbningstider:  Februar:                   Mandag og onsdag kl. 10-13 

            Ferielukket i uge 8 

  Fra 2. marts:            Mandag – fredag kl. 9-14  

Proshoppens åbningstider: Bjørnen sover lidt endnu, men åbner op ultimo marts med tiderne som ”normalt”  

  Fra sæsonstart:       Mandag – torsdag kl. 9-17 

            Lørdage og søndage kl. 9-14 

Caféens åbningstid åbner fuldt op fra sæsonstart  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Billedet er fra en personalefrokost i januar måned. Fra venstre: Inge, Jens, Jakob & Keld (på løbehjulet) 
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Farvel og tak til en dygtig medarbejder 

gennem 13 år 

 

Jeppe, - eller som mange af Jer kalder ham ”den høje greenkeeper” havde sidste arbejdsdag i Sæby Golfklub 

den 27. november 2019.  

Jeppe har fungeret som førstemand og udover at nørkle med mindre ting, som eksperimenter med græsser 

og gødninger til store projekter som dræning og ny indspilsgreen, har han passet maskinerne som mekaniker, 

ordnet vandingsanlægget og brilleret med sin viden om alt, hvad der er godt at vide på det store grønne 

anlæg som vores. Vi håber han en dag får lyst til at komme ’hjem’ igen, og indtil det er den arbejdsplads der 

får fingrene i ham meget heldige.  

Som chefgreenkeeper Jens skriver i Keepers Corner har vi ikke endnu fundet den rette til at træde efter i 

Jeppes fodspor. Kender du derfor en god kandidat til vedkommende, så kontakt endelig chefkeeperen.  

  

  

TAK for indsatsen til Jeppe, der efter 13 års 

ansættelse som greenkeeper har afleveret sin 

opsigelse her. Han vil blive savnet som medarbejder 

og glad kollega – og vi ønsker ham alt godt på hans 

vej videre ud i verden.  
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Turnerings- & arrangementskalender 2020  

 

12. marts  Generalforsamling 

  4. april Åbningsturnering v/Sparekassen Vendsyssel 

26. april Golfens dag – åbent hus 

2.-3. maj Danmarksturnering på hjemmebane 

21. maj  Mr. Turnering  

31. maj  Pinsemorgen  

  5. juni  Grundlovsmatch (damerne mod herrerne)  

13. juni  Danmarksturnering på hjemmebane 

19. juni  Sommerturnering v/Swedoor & personalet i Sæby Golfklub med  

   efterfølgende sommerfest 

27.-28. juni Makker Cup – Finale – DGU turnering 

  2. august Sæby’s Bogholderi & Regnskab Turnering 

15.-16. august Danmarksturnering på hjemmebane 

  Spar Nord Turnering – dato afventes 

  Trafikcenter Sæby Syds turnering – dato afventes 

5.-6. september Årgangs- & klubmesterskab 

24. oktober Afslutningsturnering v/ A/S Sæby Fiske-Industri 

 

Så I kan roligt begynde at øve slagene på Driving Range til vi skal i gang igen. Her en skøn vintermorgen 

fotograferet af Ingrid Harde 
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Regionsgolf kontra Danmarksturneringen 

 

Hvad er egentlig forskellen på regionsgolf og DGU’s danmarksturnering. 

Ja, hvis vi tager det sidste først, så er Danmarksturneringen en turnering, hvor klubbernes bedste spillere 

konkurrerer mod de bedste spillere fra andre klubben, primært i det nordlige Jylland. 

I Sæby Golfklub udtages holdene til danmarksturnering af vores træner Jakob Borregaard i samråd med 

holdenes kaptajner, dog har Jakob, det afgørende ord.  

Spillerne, som kan komme i betragtning til disse hold i Danmarksturneringen, udtages blandt klubbens bedste 

spillere, som alle deltager i træning under Jakob. Det er også Jakob, som man skal tage en snak med, hvis 

man ønsker at komme i betragtning til disse turneringshold. 

Når det gælder regionsgolf, så er det en turnering, som er knap så konkurrencepræget, ikke at man ikke 

spiller for at vinde, men det er en turneringsform, hvor alle kan deltage, da Regionsgolf er rækkeinddelt efter 

handicap. Det vil sige, at der er lavet forskellige rækker, hvor man møder spillere med et nogenlunde lignende 

handicap som en selv. Efter endt runde hygger man sig med modstanderholdet med lidt vådt og tørt. 

Hvis man som medlem i Sæby Golfklub ønsker at spille Regionsgolf, så gælder det bare om at få sig skrevet 

på listerne i klubhuset. Der vil også her være en holdkaptajn på de enkelte hold, her er det dog mere som 

tovholder.  

Det er bestyrelsens holdning, at når der er tale om Regionsgolf, så skal så mange som muligt have chancen 

for spille, men holdene spiller naturligvis altid for at vinde deres kampe. 

Har du ikke allerede tilmeldt dig Regionsgolf, så skynd dig at finde den liste, som passer til dit handicap. 

Listerne hænger på tavlen i klubhuset. 

 

Vi har følgende hold i de 2 turneringer:  

Danmarksturneringen   Regionsgolf 

Damer 3. division   A (hcp. 4,5-) 

Herrer 2. division   B (hcp 11,5-) 

Herrer kvalifikationsrække    C (hcp 18,5- 

Veteraner 2. division   D (hcp. 26,5 -)  

    Veteran A 

    Super Veteran A 

    Super Veteran B
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Vintergolf-stillingen pt.  
 

 

  

Vintergolfen spilles på højtryk hver søndag fra kl. 

9.00. Man kan fortsat komme med, - man møder 

bare op, og prisen er kr. 200,- for resten af 

sæsonen, der går ubeskåret til præmier.  

Vil du vide mere om vintergolf er du velkommen 

hver søndag i klubhuset, og du kan også se mere 

på deres hjemmeside: 

https://bricksite.com/vintergolf 

Her kan I dog følge lidt med i hvordan det går med 

stillingen i vintergolfen pt:  

 

https://bricksite.com/vintergolf
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Momskompensation – gavegivere 

 

Mandag den 21. oktober sendte vi en mail ud til alle 

medlemmer. Her beskrev vi hvordan vi med hjælp fra 

Jer kunne få andel i en offentlig pulje kaldet 

Momskompensation, hvor en procentdel af den 

moms vi i øjeblikket betaler (som mange andre 

virksomheder kan trække fra) kan blive refunderet. 

For at komme i betragtning skal man som forening 

dog godkendes som almennyttig forening via 

Skattestyrelsen OG man skal have 100 private 

bidragsydere som minimum om året.  

3 dage efter mailens udsendelse rundede vi 100. Vi 

var helt utrolig stolte og rørte over Jeres 

hjælpsomhed og gavmildhed.  

For beløbet vi har modtaget gaver for har vi købt en 

nyere (brugt) Yamaha Golfbil, som alle gavegivere i 

2020 vil få mulighed for en gratis runde i. Bilen kan 

reserveres gennem sekretariatet.  

I alt nåede vi 159 gavegivere.  

TUSIND TAK 

 

 

Nåede du ikke at give et bidrag og ville du gerne 

være en  

del heraf skal du ikke fortvivle. Vi kører videre i 2020, 

men venter lidt inden vi sætter det på programmet. 

På billedet her ser I Peter (82), Anette (98), Kurt 

(100) & Ena (99). Tallene i parentes er det 

nummer de var i rækken af gavegivere.  
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Kontingent 2020 

Kontingentet for 2020 er udsendt til betaling pr. 28. februar 2020.  

Afhængig af om I er tilmeldt PBS eller ej får I betalingen via post eller Betalingsservice.  

 

Satserne er:  

Juniorer (op til og med 10 år) kr. 300,- 
Juniorer: Begyndere – uden banetilladelse kr. 400,- 
Juniorer med banetilladelse (fra 11 til og med 18 år) kr. 1.200,- 
Ungsenior (fra 19 til og med 25 år) kr. 2.100,- 
Senior kr. 5.985,- 
Pensionist (fra og med 65 år) kr. 5.710 

Passiv (ingen spilleret) kr. 650,- 
Long Distance kr. 2.800,- 
Long Distance SGN kr. 2.400,- 
Flexmedlemskab kr. 1.500,- 
Par3-bane senior kr. 1.250,- 
Par3-bane junior kr. 100,- (junior <25 år) 
Begyndermedlemskab (Prøvemedlemskab) incl. golfskole på eksisterende hold kr. 2.500,- 

Skæringsdato for ændringer i medlemskab er pr. 1. januar i kontingentåret.  

 

Medlemstal pr. 1. januar 2020  Medlemstal pr. 1. januar 2019 

Juniorer     24    23 

Ungseniorer    19    12 

Seniorer  206  212 

Pensionister  241  247 

Flex    44    44 

Long Distance    13    12 

Par3 

Juniorer  122  144 

Seniorer   36    22 



  
 

~ 20 ~ 

April 2018 – Nr. 140 

GOLFEREN 
Februar 2020 – Nr. 150 

 

Åbningstider 

 

Proshop:  

Åbner til sæsonstart 

  

Sekretariat 

Mandage og torsdag kl. 10-13 

Ferielukket uge 5 og uge 8 

Fra 1. marts: Mandag – fredag kl. 9-14 

 

Sæby Golf Café 

Åbner til sæsonstart 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kontaktoplysninger:  

Sæby Golfklub 

Vandløsvej 50, 9300 Sæby 

www.golf-klub.dk 

saeby@golf-klub.dk  

Telefon 98 46 76 77 

 

 

 

 

 

 

Sekretær   Pro 

Inge Møller Thomsen Jakob Borregaard 

Tlf. 98 46 76 77 Tlf. 20 32 68 66 

saeby@golf-klub.dk borregrd@hotmail.com 

Chefkeeper  Restauratør 

Jens Bjerregaard Keld Hansen 

Tlf. 29 62 86 77 Tlf. 26 12 08 90 

jbj-saeby@golf-klub.dk keld.hansen-123@godmail.dk 

BESTYRELSE:  

Formand Flemming Sørensen 30 58 19 02 

Næstformand Jørn Sivertsen 20 41 25 12 

Kasserer Else Steen 24 24 98 14 

Kim Albæk  27 14 94 01 

Kim Bæk  51 33 53 33 

Kent Launing Christiansen 27 75 63 27 

Mette Fabricius 22 24 83 91 

UDVALG:  

Baneudvalgsformand: Kent L. Christiansen 

Turneringsudvalg:  Jørn Sivertsen 

Handicapudvalg:  Jørn Sivertsen 

Regeludvalg:  Jørn Sivertsen 

Sponsorudvalg:  Kim Albæk 

Sportsudvalg:  Kim Albæk 

Begynderudvalg:  Flemming Sørensen 

Husudvalg:  Mette Fabricius 

Banekontrol:  Mette Fabricius 

Caféudvalg:  NEDLAGT 

Juniorudvalg:  Kim Bæk 

Personale:  Kent Christiansen 

Medieudvalg  

(herunder Golferen): Jørn Sivertsen 

 

Fantastisk billede taget en smuk eftermiddag i 
januar til solnedgangen. På billedet ses 
Rasmus Sandager. TAK for billedet til Jytte 
Sandager.  
 

http://www.golf-klub.dk/
mailto:saeby@golf-klub.dk
mailto:jbj-saeby@golf-klub.dk
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